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Tientjesregeling 

  De middelen van de tientjesregeling voor dit schooljaar zijn onlangs door DUO aan ons 
kassierbestuur betaalbaar gesteld. We verwachten de gelden, zoals afgesproken, op korte 
termijn te kunnen verdelen over de huidige SWV-en. Dit zal gebeuren op basis van de 
leerlingenaantallen na aftrek van de kosten waarvoor het kassierbestuur de afgelopen tijd 
garant heeft gestaan. De middelen die volgend schooljaar naar verwachting weer worden 
toegekend, zullen eveneens aan het SWV 23-02 worden overgemaakt en opnieuw verdeeld op 
basis van de dan geldende leerlingenaantallen. 

  

 

Bestuurlijke inrichting en verdeelmodel 

  In de vorige Nieuwsbrief lieten wij u weten dat tijdens een besturenbijeenkomst op 19 december 
jl., de statuten voorlopig zijn aangenomen, met dien verstande dat eventuele reacties alsnog 
per mail kenbaar konden worden gemaakt. Van deze gelegenheid is uiteindelijk geen gebruik 
gemaakt. Inmiddels is de notaris bezig met de juridische toets. We verwachten dat de akte rond 
1 maart a.s. kan passeren. Daarmee liggen we keurig op schema. 

Begin maart a.s. komt de stuurgroep in een werkbijeenkomst bijeen voor een eerste discussie 
over het verdeelmodel. Het verdeelmodel is een instrument om op transparante en zorgvuldige 
wijze een besteding en bestemming te ontwerpen voor zowel de lichte als de zware 
ondersteuningsmiddelen passend onderwijs, die ten goede komen aan de besturen van alle 
deelnemende scholen voor PO en S(B)O in de regio 23-02. 

  

 

Bijeenkomst GMR-en 

  Op 30 januari jl. vond een bijeenkomst plaats met leden van de diverse GMR-en. Zij werden 
onder andere bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen ons SWV. Hoofdthema van die 
middag was de procedure rond de inrichting van de Ondersteuningsplanraad (OPR). De 
aanwezigen is een aantal vragen meegegeven met het verzoek om een reactie op uiterlijk 15 
maart a.s. via het mailadres info@swv2302.nl. Mogen we op u rekenen? 

  

 

Vragen/opmerkingen? 

  Heeft u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen, laat het ons dan 
alstublieft weten via info@swv2302.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
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